Komfort i jakość w pakiecie.

W razie bardziej szczegółowych pytań skontaktuj się z Twoim Autoryzowanym Dealerem Volkswagena
lub z Centrum Technicznym pod numerem telefonu +48 22 538 76 00.

Pakiety przeglądów Volkswagen to spokój i najwyższa jakość. Dzięki nim zyskujesz pewność,
że Twój Volkswagen jest w najlepszych rękach i z góry znasz koszty jego eksploatacji w ramach
wybranego pakietu. Dla Twojej wygody pakiety dostępne są w dwóch wersjach.

Pakiet przeglądów obejmuje:

Oferta Pakietów przeglądów dedykowana samochodom marki Volkswagen Samochody Osobowe została przygotowana

→ OBOWIĄZKOWE PRZEGLĄDY OKRESOWE, ZGODNE
Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki zakupu poszczególnych

przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

produktów mogą ulec zmianie.

→ MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:

Twoje korzyści:
→ OSZCZĘDNOŚĆ*

Pakiet przeglądów wybrany przez Klienta obejmuje:

Opłacone z góry na 4 lata przeglądy okresowe w Autoryzowanych Stacjach Obsługi.
a.

Przy zakupie wariantu 4 lata/60 000 km w cenie 1490 zł oszczędzasz nawet 3010 zł na usługach serwisowych, a przy wariancie

(QI4 QI6) wraz z materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w punkcie b, wykonywane we wszystkich

4 lata/120 000 km w cenie 2450 zł oszczędzasz do 3750 zł.

Autoryzowanych Serwisach Volkswagena – zgodnie z instrukcją obsługi samochodu objętego Pakietem przeglądów,

Powyższa oferta nie dotyczy modeli Polo i T-Cross, dla których ceny Pakietu przeglądów wynoszą odpowiednio:
b.

Polo: 3250 zł i 5240 zł

materiały eksploatacyjne: olej zgodny ze specyfikacją Producenta (dotyczy również DSG/Haldex), filtr oleju, filtr
przeciwpyłkowy, filtr paliwa, filtr powietrza, podkładka korka oleju, płyn hamulcowy, świece zapłonowe.

T-Cross: 3020 zł i 4750 zł
Dla modeli elektrycznych Pakiet przeglądów 4 lata/120 000 km w cenie samochodu!

obowiązkowe przeglądy okresowe samochodu w wydłużonym okresie wykonywane wg. wskazań wskaźnika

Olej zgodny
ze specyfikacją

Filtr oleju

Podkładka
korka oleju

Filtr powietrza

W ramach Pakietu przeglądów nie są świadczone jakiekolwiek inne usługi i nie są zapewniane jakiekolwiek materiały inne,
niż wyraźnie wskazane w Pakiecie przeglądów opisanym powyżej, jak również nie są pokrywane jakiekolwiek inne koszty.

→ PRZEWIDYWALNOŚĆ

Klient jest zobowiązany do:

Transparentne i niezmienne w trakcie umowy wydatki serwisowe umożliwiają precyzyjne planowanie kosztów w dłuższym okresie.

a.

zapoznania się z instrukcją obsługi samochodu, stosowania jej i do przestrzegania terminów przeglądów okresowych,

→ ZAPOBIEGLIWOŚĆ

b.

przestrzegania terminów badań technicznych, zgodnie z terminami określonymi w dowodzie rejestracyjnym samochodu.

Uchronisz domowy budżet przed wydatkami na przeglądy okresowe w kolejnych latach eksploatacji. Pakiet zapewnia uniknięcie

Wyklucza się możliwość korzystania z pojazdów:

kosztów przeglądów przez 4 lata**.

→ WYGODA
Gdziekolwiek jesteś, możesz liczyć na wsparcie ASO. Pakiet umożliwia bezgotówkowe wykonanie przeglądu samochodu

Świece zapłonowe

Płyn hamulcowy

w Autoryzowanych Serwisach Volkswagena na terenie całego kraju.

W przypadku chęci sprzedaży auta otrzymasz za niego lepszą cenę!

wykorzystywanych do nauki jazdy,

d.

używanych do jazd wyścigowych, konkursowych oraz treningów tych jazd,

e.

używanych niezgodnie z instrukcją obsługi.

JAK KORZYSTAĆ Z PAKIETU?

Okres świadczenia usług serwisowych rozpoczyna się od daty wydania samochodu Klientowi
i kończy się z pierwszym zdarzeniem:

→

Dzwonisz pod numer telefonu Centrum

a.

po upływie okresu świadczenia usług (4 lata),

Technicznego (22) 538 76 00 lub do wybranego

a.

w dniu wykorzystania/użycia samochodu w sposób wykluczający możliwość korzystania z programu,

Autoryzowanego Serwisu Volkswagena

b.

w dniu przekroczenia całkowitego limitu kilometrów (60 tys. km bądź 120 tys. km, w zależności od wybranego wariantu).

i umawiasz się na wizytę.

ASO zapewnia najwyższą jakość usług serwisowych przy wykorzystaniu wyłącznie Oryginalnych części Volkswagen®.

→

Przyjeżdżasz na przegląd i odbierasz samochód,
rozliczając się bezgotówkowo w ramach posiadanego
Pakietu przeglądów.

* Ceny i wskazane oszczędności dotyczą tylko Pakietu przeglądów zakupionego przy kupnie samochodu nowego.
** Przy normatywnej eksploatacji.

c.

Usługi serwisowe w ramach Pakietu przeglądów świadczone są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

→ JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
Masz pewność, że Twój samochód nie zawiedzie Cię na żadnym odcinku!

wyposażonych w instalacje gazowe,

Autoryzowanego Serwisu Volkswagena, który wykonał dane czynności.

Limit pakietu uzależniony jest od potrzeb użytkownika.

Dzięki dokumentacji historii napraw pojazdu Twój samochód zachowuje wyższą wartość rynkową.

Filtr
przeciwpyłkowy

tuningowanych mechanicznie,

b.

Materiały eksploatacyjne wymagające wymiany w ramach Pakietu przeglądów z chwilą ich zastąpienia stają się własnością

→ ELASTYCZNOŚĆ

→ OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI

Filtr paliwa

a.

Treść zawarta w broszurze ma charakter informacyjny i nie stanowi
oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe
informacje o produktach i możliwościach ich zakupu uzyskają
Państwo w Autoryzowanych Serwisach Volkswagena.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian.
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